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EU neemt strategisch kader voor 

mensenrechten en democratie aan 

De Raad heeft vandaag een strategisch kader voor mensenrechten en democratie 

aangenomen, samen met een actieplan voor de concrete uitvoering ervan. Hiermee 

beschikt de Europese Unie op dit cruciale beleidsterrein voor het eerst over een 

samenhangend strategisch kader, met een breed actieplan voor de implementatie ervan. 

"Mensenrechten zijn een van mijn topprioriteiten, en de rode draad die loopt door alles 

wat we op het gebied van externe betrekkingen ondernemen. Met dit brede pakket willen 

we de doeltreffendheid en de uitstraling van het  mensenrechtenbeleid van de EU  

versterken. Om de uitvoering van het kader en het actieplan te ondersteunen, heb ik tevens 

voorgesteld een speciale vertegenwoordiger van de EU voor de mensenrechten te 

benoemen, en ik kijk uit naar een spoedige benoeming," aldus Catherine Ashton, hoge 

vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid/vice-voorzitter van de 

Europese Commissie, bij de aanneming van het pakket. 

Het kader schetst beginselen, doelstellingen en prioriteiten, die er alle op gericht zijn de 

doeltreffendheid en de samenhang van het EU-beleid in zijn geheel de komende tien jaar te 

verbeteren. Zij vormen een geaccepteerde basis voor een daadwerkelijk collectieve 

inspanning, waar zowel de lidstaten als de instellingen van de EU bij betrokken zijn. Ook 

het engagement voor een echt partnerschap met de civiele samenleving is in het strategisch 

kader verankerd. Het kader is bovendien zo helder mogelijk opgesteld, om voor alle 

burgers toegankelijk te zijn.  
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De kernboodschappen van het strategisch kader zijn: 

– Mensenrechten in het gehele EU-beleid 

– Bevordering van de universaliteit van de mensenrechten 

– Nastreven van samenhangende doelstellingen 

– Mensenrechten in het hele externe beleid van de EU 

– Verwezenlijking van EU-prioriteiten inzake mensenrechten 

– Samenwerking met bilaterale partners 

– Samenwerking via multilaterale instellingen 

– Samenwerking binnen de EU 

Het strategisch kader bouwt voort op de gezamenlijke mededeling "Een centrale plaats 

voor mensenrechten en democratie in het externe optreden van de EU - voor een meer 

doeltreffende aanpak", die op 12 december 2011 op voorstel van Catherine Ashton door de 

Europese Commissie is aangenomen. De mededeling was het sluitstuk van een lang proces 

van overleg, dat in maart 2010 van start was gegaan met de informele bijeenkomst van de 

EU-ministers van Buitenlandse Zaken (Gymnich) in Córdoba. 

Het EU-actieplan voor mensenrechten en democratie bundelt 97 acties in 36 rubrieken, die 

zijn opgesteld op basis van overleg door de Europese Dienst voor extern optreden, met 

medewerking van de Europese Commissie en de EU-lidstaten, die gezamenlijk voor de 

implementatie ervan verantwoordelijk zijn. Voorts heeft informeel overleg plaatsgevonden 

met leden van het EP en ngo's. Het actieplan bestrijkt de periode tot  en met 

31 december 2014. 

Een van de verbintenissen die in het actieplan wordt aangegaan, is dat de EU in haar 

jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld moet meedelen in hoeverre de 

voorgenomen doelstellingen zijn verwezenlijkt. Dit zal alle partijen die bij het EU-beleid 

betrokken zijn, met inbegrip van de civiele samenleving, de mogelijkheid bieden de impact 

van het EU-optreden te evalueren en de prioriteiten voor de toekomst mee te bepalen. 
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Achtergrond 

De aanneming van het strategisch EU-kader voor mensenrechten en democratie vormt een 

waterscheiding in de beleidsvorming van de Unie. De EU beschikt over een uitgebreide 

catalogus van verklaringen over mensenrechten en democratie, maar die waren meestal 

toegespitst op specifieke vraagstukken of landen. Mettertijd heeft de EU ook een scala aan 

"richtsnoeren" en andere vormen van beleidssturing ontwikkeld, maar het is de eerste keer 

dat een samenhangend strategisch document wordt aangenomen. Hiermee doet de EU een 

belofte uit het Verdrag van Lissabon gestand, waarin het onderstaande engagement werd 

geïntroduceerd: 

"Het internationaal optreden van de Unie berust en is gericht op de wereldwijde 

verspreiding van de beginselen die aan de oprichting, de ontwikkeling en de 

uitbreiding van de Unie ten grondslag liggen: de democratie, de rechtsstaat, de 

universaliteit en de ondeelbaarheid van de mensenrechten en de fundamentele 

vrijheden, de eerbiediging van de menselijke waardigheid, de beginselen van 

gelijkheid en solidariteit en de naleving van de beginselen van het Handvest van 

de Verenigde $aties en het internationaal recht." 

Als bijdrage aan de implementatie van het strategisch kader en het actieplan heeft de hoge 

vertegenwoordiger voorgesteld een speciale vertegenwoordiger van de EU voor de 

mensenrechten te benoemen. Doel hiervan is de doeltreffendheid en de uitstraling van het 

mensenrechtenbeleid van de EU te verbeteren. Omwille van de continuïteit wordt een 

eerste benoeming voor een periode van twee jaar voorgesteld. 

De SVEU moet een breed en flexibel mandaat krijgen, waarmee op de omstandigheden 

kan worden ingespeeld, en dient tevens nauw samen te werken met de EDEO, die alle 

steun zal verlenen. 

Voor nadere bijzonderheden, zie http://eeas.europa.eu/human_rights/index_nl.htm 

Recente toespraken:  

Verklaring over het jaarverslag van de EU over mensenrechten en democratie 

Verklaring over het Salafranca-rapport - SVEU voor mensenrechten 
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